
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: linedancer magazine, Top 10 dance charts 441 
 

HIS ONLY NEED 
Choreograaf:  Ria Vos (aug. 2012)       
Soort:   4 muurs lijndans 
Niveau:  2 
Tellen:   32 
Muziek:   Wynonna Judd – She is his only need (from CD Collection; 
   or The Ultimate Sentimental Hits Vol 1 (re-recorded version) 
Intro:  16 tellen 
Tags/Restarts:   Één restart tijdens de 4e muur  

 
 
 1. STEP 1 – 9: 
BASIC NC, SIDE, BEHIND, ¼ TURN L., ¼ TURN L. BASIC NC, ¼ TURN R., ½ TURN R., PIVOT ½ TURN R., STEP/SWEEP 
1.2.&. RV grote stap opzij, LV zet achter, gewicht terug op RV 
3.4.&. LV grote stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap ¼ linksom 
5.6.&. draai ¼ linksom en RV grote stap opzij, LV zet achter, gewicht terug op RV 
7.&. draai ¼ rechtsom en LV stap achter, draai ½ door en RV stap voor 
8.&. LV stap voor, draai ½ rechtsom 
1. LV stap voor en zwaai RV van achter naar voor        [9] 
 
 2. STEP 10 - 17: 
CROSS-SIDE ROCK, BEHIND-SIDE ROCK, BEHIND/SWEEP, BEHIND-¼ TURN R., PIVOT ½ TURN R., ½ TURN R. BACK 
2.&.3. RV stap gekruist voor LV, LV zet opzij, gewicht terug op RV 
&.4.&. LV stap gekruist achter RV, RV zet opzij, gewicht terug op LV 
5. RV stap gekruist achter LV en zwaai LV van voor naar achter 
6.&. LV stap gekruist achter RV, RV stap ¼ rechtsom 
7.8. LV stap voor, draai ½ rechtsom 
&.1. draai ½ rechtsom en LV stap achter, RV stap achter      [12] 
 
 3. STEP 18 - 24: 
BACK & CROSS ROCK, SIDE, TOUCH, LUNGE, SPIN FULL TURN L. WITH HITCH, SIDE, BEHIND-SIDE 
2.&.3.&. LV stap achter, RV stap naast LV, LV zet gekruist voor RV, gewicht terug op RV 
4.&. LV stap opzij, RV tik naast LV 
5.6. RV stap opzij en leun hierop, zet af met RV en draai full turn linksom hitch R-been 
7.8.&. RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij     [12] 
 
 4. STEP 25 – 32: 
CROSS ROCK, WEAVE, CROSS ROCK, ⅜ TURN R., STEP, FULL TURN L., ⅛ TURN 
1.2.&. LV zet gekruist voor RV, gewicht terug op RV, LV stap opzij 
3.&.4.&. RV stap gekruist voor LV, LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij 
5.6. RV zet gekruist voor LV, gewicht terug op LV 
&.7.&.8. draai ⅜ rechtsom en RV stap voor, LV stap voor, draai ½ linksom en RV stap achter, draai ½ door en LV stap 
voor (alles op diagonaal)                      [4.30] 
&. Draai ⅛ linksom terug en begin met tel 1 op de nieuwe muur                                                                        [3] 
 
  

 
 RESTART:  
Tijdens de 4e muur dans t/m tel 20 (side, touch) en begin de dans opnieuw 
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